Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Julho/2010

- Limpeza de Viária:
- Avenida Prior do Crato: A avenida foi toda limpa.
- Avenida da Estrada Real: A avenida foi toda limpa.
- Avenida do Cruzeiro: A avenida foi toda limpa.
- Rua de Sendim: A rua foi toda limpa.
- Travessa de Sendim: A travessa foi toda limpa.
- Travessa das Escolas: A travessa foi toda limpa.
- Rua da Escola do Cruzeiro: A rua foi toda limpa.
- Travessa do Miradouro: A travessa foi toda limpa.
- Rua do Mirante: A rua foi todo limpo.
- Avenida 9 de Julho de 1985: Foi limpo o que restou do mês passado;
- Largo 9 de Julho de 1985: O largo foi todo limpo.
- Rua Dr. José d’Alpuim: A rua foi toda limpa.
- Largo António Roleira Marinho: O largo foi todo limpo.
- Praceta Dr. Araújo Novo: A praceta foi toda limpa.
- Rua do Reguengo: Limpeza em parte da rua.
- Rua do Loureiro: A rua foi toda limpa.
- Rua das Camboas: A rua foi limpa.
- Rua da Casa da Fábrica: Foi limpa parte da rua.
- Rua do Pinheiro Manso: A rua foi toda limpa.
- Rua do Fontão: A rua foi toda limpa.
- Largo do Noval: O largo foi todo limpo.
- Rua Nova: Foi limpo o parque lá existente.
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- Iluminação Pública:
- Lâmpadas Fundidas: Foram enviadas à EDP diversas comunicações com
a indicação das lâmpadas de Iluminação Pública que se encontravam fundidas,
estando a EDP a fazer as reparações devidas.
- Projector – Largo do Monte: Foi solicitado à Câmara Municipal a
colocação de um projector a incidirem sobre o renovado Largo do Monte,
tendo sido aceito foi mandado executar, colocando-se um projector de 125 w.
- Projector – Largo 9 de Julho de 1985: Foi substituido o projector de
125 w por um 250 w.

- Obras:
- Rua do Reguengo: Iniciou-se com os trabalhos de pavimentação da rua,
colocando-se tout-venant compactando-o para posterior colocação de tapete
betuminoso.
- Abertura/Alargamento da Rua Tanque do Mestre: Estando já
esta rua transitável deste a Rua de Sendim à Rua da Bouça Nova, faltando só a
cedência de terrenos de alguns proprietários, com a largura suficiente para ser
transitável em ambos sentidos.
- Beneficiação da Escola dos Centenários: Deu-se por finalizado a
obra de beneficiação da Escola dos Centenários, fazendo os ultimos retoques
até à inauguração oficial no dia 9 de Julho, com a presença do Eng.º José Maria
Costa, Presidente da Câmara de Viana do Castelo.
- Alargamento da Curva na Avenida 9 de Julho: Continuou-se com
a construção dos muros no alargamento que se levou a efeito na Avenida 9 de
Julho, entre a casa do Sr. António Lima e do Sr. Albino Cruz, colocando-se na
parte alargada tout-venant e compactando-o, estamos agora á espera que os
técnicos da câmara executem a pavimentação em tapete betuminoso.
- Beneficiação do Largo do Monte: Finalizou-se a obra, fazendo-se os
últimos trabalhos até ao dia 9 de Julho onde foi inaugurado pelo Presidente da
Câmara de Viana do Castelo, Eng.º José Maria Costa
- Travessa das Camboas: Após aquisição de dois terrenos iniciou-se a
abertura da Travessa das Camboas, rua que irá ligar a Rua das Camboas à
Avenida 9 de Julho. Esta via já era ambicionada no tempo do antigo Presidente
da Junta de Freguesia, Prof. Manuel Augusto Neiva de Sá.
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- Travessa do Calvário: Foi pavimentado aproximadamente 150 m2 a
cubo, num local que se encontrava em bastante mau estado.

- Jardins:
- Jardins do Monte da Ola: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardim da Escola dos Centenários: Rega, adubagem e outros
cuidados para este novo Jardim ser um dos cartões-de-visita de Vila Nova de
Anha.
- Jardim das Camboas: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardim do Largo do Porteiro: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardins do Centro Civico: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardim do Largo António Roleira Marinho: Corte de relva e aparo
de arbustos;
- Jardins da Rua da Bela Vista: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardins da Jardim de Infância: Corte de relva no Jardim de Infância;
- Jardins da Escola EB1: Corte de relva na Escola do 1º ciclo E. Básico;

- Cultura/Desporto/Educação:
- Apoio à Filarmónica: Temos apoiado a Filarmónica, com a cedência da
carrinha Mercedes, sempre que haja ensaios ou actuações, para a recolha dos
músicos para os ensaios e posterior entrega à proveniência. Tendo sido
entregue neste mês o subsídio que lhe tinha sido deliberado na Assembleia de
Freguesia do dia 29 de Abril de 2010, de 1.000 € (mil Euros).
- Apoio à Associação de Caçadores: Atribuimos neste mês o subsidio
que lhe tinha sido deliberado na Assembleia de Freguesia do dia 29 de Abril de
2010, de 500 € (quinhentos Euros).

Apoio ao Agrupamento 452 do CNE: Atribuimos neste mês o subsidio
que lhe tinha sido deliberado na Assembleia de Freguesia do dia 29 de Abril de
2010, de 500 € (quinhentos Euros), e empréstimo da carrinha merceds para a
deslocação à Lagoa de Bertiandos.
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- Apoio ao GDCCPVNA: Apoiamos financeiramento o Grupo de Danças e
Cantares da Casa do Povo de Vila Nova de Anha, na aquisição de um
computador e atribuimos o subsidio anual de 1.000 € (mil euros), que havia
sido deliberado na Assembleia de Freguesia, no dia 29 de Abril de 2010.

- Festividades do 9 de Julho: Após vários anos sem se realizar as
festividades do dia 9 de Julho, as comemorações das Elevação de Anha à
categoria de Vila, realizaram-se este ano, com pompa e circunstância, devido a
estarmos a festejar os 25 anos da elevação, tendo o senhor Presidente da
Câmara Municipal de Viana do Castelo deslocado a esta Vila, para ”in loco”
presenciar e inaugurar o trabalho executado pela autarquia e também
proferido algumas palavras de agradecimento a Vila Nova de Anha, à sua
população, autarquias, que neste 25 anos ajudaram a fazer desta terra das mais
bonitas de Viana do Castelo e que também agrandeceram Viana do Castelo.
Após a apresentação dos trabalhos realizados na Beneficiação da Escola dos
Centenários, na Requalificação do Largo do Monte, Abertura da Rua Tanque do
Mestre, Complexo Desportivo e Arranjo Urbanistico do Largo do Monte da Ola,
tendo havido neste local um espectáculo levado a cabo pela Banda Filarmónica
de Vila Nova de Anha, realizou-se um majestoso jantar convivio no Restaurante
Anabela. Findo o jantar realizou-se um pequena serão musical onde actuaram o
GDCCPVNA; a Escola de Concertinas da ADCA; as Marchas de Vila Nova de
Anha; e o Grupo Musical Sem Limites;
- Festas Anuais de Vila Nova de Anha: Apoiamos a comissão de festas
em todas as situações onde foram necessários os funcionários da Junta de
Freguesia: montagem/desmontagem dos palcos; colocação de cadeiras;
montagem de bancadas; montagem da tribuna; transporte de figurantes para o
cortejo nas duas carrinhas da Junta (mercedes e renault); controle de trânsito;
e buffet para os convidados da procissão.
- Formação RVCC Profissional: A formação continua a ser realizada na
Sala da Assembleia com a presença de 20 pessoas, tendo a Junta de Freguesia
infraestruturado a sala com mesas e cadeiras, para a realização da formação.

- Outras:
- Limpeza do Centro Cívico: Todas as segundas e sextas-feiras o Centro
Cívico é limpo, varrido e tirado o lixo das papeleiras;
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- Limpeza dos wc’s públicos: Os WC públicos foram limpos às segundas
e sextas-feiras, sendo colocados toalhetes, sabobete líquido e papel higiénico
se necessário.
- Limpeza de fossas sépticas: Continua-se com a limpeza de fossas
sépticas nas zonas que não se encontram abrangidas por rede pública de águas
residuais.
- Limpeza da Praia do Rodanho: Continua-se com esta limpeza manual
e mecânica, todos os dias, conforme protocolo assinado.
- Balneários do Rodanho: Continuam abertos, todos os dias, os
balneários do Rodanho com a sua zeladora a cuidar dos seus asseios.
- Carrinha de 1ª Intervenção: Interveio em 3 situações distintas, duas
na zona limitrofes entre Anha e Vila Fria e outra perto do reservatório da água
no Monte da Ola.

O Executivo:______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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